
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Til alle elever på 7.trinn 

I 8.klasse får du to økter (2 klokketimer) i uka med fremmedspråk, fordypning i 

engelsk eller arbeidslivsfag.  

Fremmedspråket velges for alle tre årene på ungdomstrinnet. Elevene får 

standpunktkarakter i faget og kan trekkes ut til muntlig eksamen på 10.trinn. 

Karakteren teller ved inntak til videregående skole. 

 

Læreplanen i fremmedspråk er delt i to deler: 

▪ Nivå 1, tilbys i ungdomsskolen og videregående skole 

▪ Nivå 2, tilbys bare i videregående skole og bygger på nivå 1. 

 

Når du velger bør dette gjennomføres ut fra et realistisk ønske om å få 

nærmere kjennskap til et fag som interesserer deg, og som er viktig for deg. 

Kommende skoleår tilbyr vi: 

 

FREMMEDSPRÅK: 

Spansk – Tysk - Fransk 

 

FORDYPNING i engelsk 

ARBEIDSLIVSFAG 

 

Vedlagt følger en informasjonsfolder om valg av fremmedspråk. 

 Ønsker dere utfyllende informasjon er det mulig å bestille fyldige 

informasjonshefter fra fremmedspråksenteret: 

 www.fremmedspraksenteret.no – eller les mer på www.sprakvalg.no 

 

 

http://www.fremmedspraksenteret.no/
http://www.sprakvalg.no/


 

FAGPLAN FOR FREMMEDSPRÅK 
Formål med faget: 

Språk åpner dører. Når vi lærer språk, få vi mulighet til å komme i kontakt med 

andre mennesker og kulturer, og på den måten øke forståelsen for hvordan 

andre mennesker lever og tenker. Å lære seg et fremmedspråk kan gi større 

muligheter i utdanning, arbeidsliv, fritid og ferieliv. 

Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å 

fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan 

samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og 

kulturer. I en globalisert verden har vi behov for å kommunisere på flere 

språk. Formell og uformell kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett. Dette 

gjelder ikke minst i studier og i arbeidslivet. Faget kan bidra til å utvikle 

elevenes interkulturelle forståelse 

Timetall i faget: 

Timetallet skal i løpet av 8.- 10. trinn være 227 klokketimer (=2 økter i uka) 

 

Kompetansemål i faget: 

Etter 10.trinn skal elevene kunne 

Kompetansemålene i faget etter den nye læreplanen, finner dere her: 
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv160 

 

Vurdering 

Elevene får standpunktkarakter (samlet for skriftlig og muntlig), og kan trekkes 

ut til eksamen på 10.trinn. Karakteren teller for inntak til videregående 

opplæring. 

   

 

 

 

https://www.udir.no/lk20/fsp01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv160


FAGPLAN FOR ENGELSK FORDYPNING 
 

Fordypning i engelsk er et sentralt fag for å gi elevene et redskap for å 

kommunisere og samhandle gjennom digitale medier og teknologi. Elevene 

skal få utforske og videreutvikle sin språkkompetanse ved å trekke inn egne 

interesseområder fra både den virtuelle og den virkelige verden. Faget skal 

gjøre elevene i stand til å reflektere over variasjon i språk, tenkesett og 

kommunikasjonsmønstre som de møter i det virtuelle og det virkelige 

samfunnet. Faget skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav 

om engelskspråklig digital kompetanse og variert språklig kommunikasjon. 

 

Vi kan anbefale faget for elever som ønsker å fordype seg i det engelske 

språket, men også for dem som vil velge faget fordi de trenger mer støtte i 

engelskopplæringen. Vi vil tilpasse undervisningen til elevenes nivå, 

uansett årsak til at de velger faget. 

 

I engelsk fordypning jobber vi med ulike temaer som tar for seg engelskspråklige 

land, bærekraftig utvikling, karrierevalg, underholdning og andre spennende temaer. 

Vi øver oss på å snakke så mye engelsk som mulig gjennom spill, fagsamtaler og 

presentasjoner. Vi øver også på oversette og skrive tekster på engelsk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAGPLAN FOR ARBEIDSLIVSFAG 
 

Arbeidslivsfag er et praktisk fag, der elevene jobber fysisk i undervisningen. 

Tidligere har elevene brukt tid på sløyden, på ulike oppdrag rundt på skolen og 

jobbet med Megin-båtene. Her følger kompetansemålene for faget fra den nye 

læreplanen. Du kan lese mer om faget på nettsidene til udir. :  

 

https://www.udir.no/lk20/arb01-03/om-faget/fagets-relevans-og-verdier 

 

 

https://www.udir.no/lk20/arb01-03/om-faget/fagets-relevans-og-verdier

